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In een paddenstoel, m.i. een soort kleine parasolzwam.
werden aangetroffen uitsluitend Omosiphora limbata F., —
ook Epuraea Erichs, Epuraeanella Crotch limbata

Oliv. —in groot aantal. Uit dienzelfden paddestoel werd
een groot aantal gelijksoortige larven verzameld, vermoedelijk

dus van diezelfde soort. Poppen werden niet aangetroffen,

zoodat aangenomen wordt, dat de larven in den grond tot

verdere ontwikkeling komen, wat met het oog op het korte

leven van den paddenstoel niet vreemd toeschijnt.

Daar de larve van Omosiphora limbata, behoorende tot

de familie der Nitidulidae, voor zooveel mij bekend is, niet

beschreven is, moge de volgende beschrijving volgen.

De larve is vuil grijs met eenige onduidelijke bruine figuur-

tjes op de rugzijde, teweeg gebracht door de sporen van den
paddenstoel en vastgehouden door hakerige borstelharen op
de rugsegmenten. (Zie fig. 1 en 2.) De buikzijde is gelijk-

matig wit, zonder teekening. Het lichaam is cylindervormig,

niet afgeplat, dus rolrond, lengte ongeveer 3 mm.
De kop is naar voren gericht. Het anaalsegment heeft aan

de rugzijde twee duidelijke, verharde uitsteksels (urogomphi.
)

(Zie fig. 3.) Aan de onderzijde is een vliezige lap met vier-

deelige gegolfden rand voorzien van een vijftal borstelharen

en evenzoovele scansoriale haken. (Zie fig. 4.)

Het aantal ocellen is vermoedelijk één, hoewel twee don-
kere, elkander rakende pigmentvlekken tot twee zouden doen
besluiten. (Zie fig. 5 en 6.)

De sprieten bestaan uit drie leden, benevens een blaasje

op het tweede lid. (Zie fig. 6.) Het tweede lid is ongeveer

13/2 maal zoolang als het basale lid. Het blaasvormige derde
lid is kleiner dan het derde lid zelf en zal wel een andere
functie hebben als het derde lid ; het komt bij zeer vele larven

voor. Het derde lid eindigt in een borstelhaar (seta.) op iets

verbreeden voet en bezit nog een tweetal korte zijharen.

De pooten bestaan uit 5 leden ; de klauw heeft aan de
binnenzijde een borstelhaar (seta.) ; de overige leden zijn

spaarzaam van eenige stevige borstelharen voorzien. De
trochanters der voorpooten kunnen elkaar raken, die der



DE LARVE VAN OMOSIPHORALIMBATA F.

7n*t» OT̂ >*

h' ^

overige paren zijn verder van elkaar verwijderd. (Zie fig. 7.)

De voorkaak heeft twee toppen, dorsaal zichtbaar, ven-

traal niet ; een dezer toppen is gezaagd. Een vliezige lamel

(lacinia mandibulae), tusschen topgedeelte en maalvlak is

aan den rand van tanden voorzien, overigens gestreept en

met korte haartjes bedekt. (Zie fig. 8 en 9.)

De liptasters bestaan uit één lid. (Zie fig. 10.)

De bovenlip heeft drie borstelharen aan de voorzijde.

(Zie fig. 11.)

De ventrale zijde daarvan bezit verscheiden borstelharen.

(Zie fig. 12.)



12 :;:K. J. W. BERNETKEMPERS.>iAJ SG

Aan beide zijden zijn verhardingen (scleromen.)

De achterkaak heeft een drieledigen taster ; de kaaklob is

aan den top behaard i aan den binnenrand is een gespleten

aanhangsel (uncus.) (Zie fig. 13.)

De spirakels of stigmata zijn op tuben geplaatst en duidehjk

tweedeelig (biforous Böv. ) wat de metathorax betreft. (Zie

fig. 14 en 15.)
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